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Informacja o podmiotach gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru REGON - kwiecień 2020 
 

Według stanu na koniec kwietnia 2020 roku do rejestru 
REGON wpisanych było 4 540,8 tys. podmiotów 
gospodarczych, tj. o 0,1% więcej niż miesiąc wcześniej 
(2,6% więcej niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego).                                             

Znaczny spadek liczby podmiotów nowo zarejestrowa-
nych odnotowano dla osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą (o 45,3%) oraz spółek  
(o 28,9%). W grupie spółek handlowych spadek pod-

miotów nowo zarejestrowanych odnotowano dla spółek akcyjnych (o 50%),  spółek z ograni-
czoną odpowiedzialnością (o 26%).  Dla spółek cywilnych odnotowano mniej wpisów o 49,2% 
w porównaniu do poprzedniego miesiąca.  

 

Tablica 1. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON * 

* dot. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą (bez osób fizycznych prowadzących gospodarstwa indywidualne w 

rolnictwie). 

 

 

Podmioty z zawieszoną działalnością wg stanu na koniec kwietnia 2020 roku stanowiły 11,2% 
ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON.  

Biorąc pod uwagę sekcje PKD najwięcej podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu 
do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcjach edukacja (13,6%) oraz opieka zdrowotna i 
pomoc społeczna (11,5%). Znaczny wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością odnotowano 
również dla sekcji transport i gospodarka magazynowa (o 9,3%), kultura, rozrywka i rekreacja 
(o 7,2%). 

Pod względem terytorialnym największy wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością w po-
równaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w  województwie  opolskim ( 5,5%), kujaw-
sko-pomorskim (5,4%) oraz lubuskim ( 5,0%). 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Kwiecień 2020 Marzec 2020 =100 

OGÓŁEM podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 4 540 765 100,1 

  Podmioty nowo zarejestrowane 14 026 57,6 

  Podmioty wyrejestrowane 8 060 58,9 

  Podmioty zawieszone 510 669 104,3 

42,4% 
Spadek liczby podmiotów 
nowo zarejestrowanych w po-
równaniu do poprzedniego 
miesiąca 

 

 

Wzrost podmiotów z zawie-
szoną działalnością o 4,3%  
w porównaniu do poprzed-
niego miesiąca 
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Wykres 1. Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2. Liczba podmiotów z zawieszoną działalnością w rejestrze REGON 

 

 

 

 

448 330
467 198 471 469

489 708
510 669

104,2
100,9 103,9 104,3

0

20

40

60

80

100

120

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

XII 2019 I 2020 II 2020 III 2020 IV 2020

podmioty zawieszone przyrost



 

 

3 

 

 

 

 
 

Opracowanie merytoryczne: 
Departament Standardów i Rejestrów 
Ireneusz Budzyński 
Tel: 22 608 31 15 
 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 

Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Powiązane opracowania 

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON 

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2019 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych (BDL) 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Podmiot gospodarki narodowej 

Forma prawna 

Wykonywana działalność 

Rodzaj działalności przeważającej 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-marzec-2020,4,33.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-2019-r-,1,24.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/814,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/814,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/97,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/904,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/904,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/820,pojecie.html

